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Belgische farmaceutische industrie
verstevigt haar Europese toppositie

INLEIDING
In 2015 heeft België haar Europese toppositie als biofarmaceutische hub verder verstevigd. Dat blijkt uit
de vergelijking van een aantal kernindicatoren met het jaar ervoor. Vooral op het vlak van investeringen in
Onderzoek en Ontwikkeling (+5,5 %) en in de tewerkstelling van onderzoekers (+2,86 %), kennen
we een grotere groei dan het Europese gemiddelde. Maar ook op het gebied van productie en export van
geneesmiddelen en vaccins blijft België een erg belangrijke speler in Europa.
België exporteerde in 2015 voor meer dan 41 miljard euro aan biofarmaceutische producten, maar liefst 14%
of 1/7de van de totale Europese export.
Dergelijke prestaties kunnen enkel geleverd worden door goed omkaderde topteams en mits een
ondersteunende regelgeving. De farmaceutische sector wordt al jarenlang beschouwd als één van de meest
aantrekkelijke werkgevers en slaagt erin talenten aan te trekken. Zo stelt de sector meer werknemers én
meer onderzoekers te werk dan ooit te voren.
België heeft ook een gunstig ecosysteem voor klinische studies. Dankzij de huidige regelgeving heeft ons land
korte tijdslijnen voor het goedkeuren van een aanvraag voor een klinisch onderzoek. De korte termijnen maken
van België een heel aantrekkelijk land om klinische studies uit te voeren. In Europa neemt België de 2de positie
in op basis van het aantal klinische studies per capita.
Het Toekomstpact van de federale regering met de farmaceutische sector (juli 2015) zorgt voor een voorspelbaar
en betrouwbaar kader tot 2019, waarbinnen O&O naar nieuwe geneesmiddelen verder wordt gestimuleerd.
Bijkomende inspanningen en ondersteuning zullen echter nodig zijn om ons te handhaven in de Europese
kopgroep.

BELGIË IN DE EUROPESE KOPGROEP
VOOR PRODUCTIE EN EXPORT
Terwijl België maar 2,2 % van de Europese bevolking voor haar rekening
neemt en slechts 2,9 % van het Europese BNP vertegenwoordigt, scoort
de farmaceutische sector opmerkelijk hoger op een aantal belangrijke
economische parameters. De productie van de Belgische farmabedrijven
vertegenwoordigt 5,3 % van de gehele Europese productie.
We stegen in 2015 één plaats in de Europese ranking, en zijn nu, na
Denemarken en Ierland, de derde belangrijkste producent van
geneesmiddelen en vaccins per hoofd van de bevolking.
Een groot deel van die productie is bestemd voor de wereldwijde export.
België exporteerde in 2015 voor meer dan 41 miljard euro aan
geneesmiddelen en vaccins, maar liefst 14% of 1/7de van de Europese
export van biofarmaceutische producten. Een absolute topprestatie, die
ons land een tweede plaats oplevert van alle Europese lidstaten, na Ierland .
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AANTREKKINGSPOOL IN
EUROPA VOOR ONDERZOEK EN
ONTWIKKELING (O&O)
Dankzij de kruisbestuiving tussen de farmaceutische bedrijven en de
academische onderzoekscentra enerzijds en de inspanningen van de
industrie om hooggekwalificeerde onderzoekers in te zetten in hun
O&O-centra anderzijds, verstevigde België in 2015 haar Europese
leiderspositie op het vlak van O&O.
In vergelijking met 2014 werd 5,5 % meer geïnvesteerd in
O&O, dit ten opzichte van 1,98 % (gemiddeld) in de andere 27 EUlidstaten. In het totaal ging het om 2,6 miljard euro. België tekent
daarmee voor 1/10de van de O&O-investeringen binnen Europa !
Gerelateerd aan de bevolkingsgrootte is België, op Denemarken na,
het land waar het meest geïnvesteerd wordt in farmaceutische O&O.
Die investering vertaalde zich in 2015 ook in nog meer jobs voor
hoogopgeleide onderzoekers.
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CEO van pharma.be
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Door een grote specialisatie
in het onderzoek naar en de
ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen, profileert
België zich meer en meer
als een laboratorium van
hoop voor patiënten. De
goede samenwerking
tussen de industrie en de
universiteiten en bijhorende
spin-off’s speelt daar een
grote rol in.
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EUROPESE TOPPOSITIE
IN KLINISCHE STUDIES
Bijna nergens anders in Europa zijn er zo veel klinische studies om
innovatieve geneesmiddelen te testen dan in België. Het aantal
aanvragen om nieuwe klinische studies op te zetten klom vorig jaar
met 6 % (484 in 2015 t.o.v. 458 in 2014). Dit bracht het totaal op een
indrukwekkend aantal van 1.578 klinische studies in 2015, alle fasen
meegerekend. In Europa neemt België de 2de positie in op basis van het
aantal klinische studies per capita.
Patiënten in België krijgen dankzij deze toppositie snel toegang tot
nieuwe, veelbelovende en vaak zeer gepersonaliseerde therapieën. Dat
België heel wat troeven in handen heeft, is vooral te danken aan het
sterk verankerde farmaceutische landschap en de grote klinische
expertise van ruim 70 ziekenhuizen. Bovendien kent België snelle
goedkeuringsprocedures om klinische studies aan te vragen. Dit
snelheidsvoordeel maakt van België een aantrekkelijk land om klinisch
onderzoek te doen om klinisch onderzoek te doen.

Toch mogen we niet
stilvallen. Eind 2018
treedt immers een nieuwe
Europese regelgeving
in werking die zorgt
voor de harmonisering
van de aanvraag- en
goedkeuringsprocedures
van klinische studies.
De initiatieven uit het
Toekomstpact moeten ons
in staat stellen om onze
belangrijke leiderspositie
in klinische studies te
behouden.
Catherine Rutten,
CEO van pharma.be

#2

+ 6%

vs. 2014
AANVRAGEN

1.578
LOPENDE KLINISCHE
STUDIES IN

70

ZIEKENHUIZEN

De leidende positie van België geeft patiënten de kans om vroegtijdig
van bepaalde innoverende interventies, technieken of therapieën
te genieten. Door de uitstekende samenwerking tussen de farmaindustrie, de overheid, de zorgsector en de academische wereld, kunnen
patiënten rekenen op een zeer professionele aanpak, waaronder ook de
kans om vrijwillig deel te nemen aan nieuwe unieke behandelingen.
Bovendien krijgen patiënten zo het gevoel dat ze iets kunnen terug doen
naar de maatschappij, door vrijwillig deel te nemen aan klinische studies.
Dit is immers de enige manier om vroeg of laat nieuwe geneesmiddelen
op de markt te krijgen. Altruïstisch gedrag is van uitermate belang en zien
we vooral in klinische studies bij gezonde vrijwilligers (bv. voor vaccins).
Zonder die altruïstische attitude zijn er geen vrijwilligers en is er dus ook
geen verdere ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Hier zullen de
overheid, de academische wereld en de farma-industrie in toenemende
mate rekening mee dienen te houden.
Prof. Dr. Pierre Van Damme,
Universiteit Antwerpen.

AANTREKKELIJKE WERKGEVER
De farmaceutische sector is een sterke jobcreator in België: de
industrie stelt bijna 35.000 mensen tewerk in ons land, waaronder
meer dan 4.200 onderzoekers. Het aantal onderzoekers steeg met
2,86% sinds 2014, terwijl dit aantal in Europa erop achteruitging
(-0,04%). Enkel in Denemarken en in het Verenigd Koninkrijk zijn er
nog meer onderzoekers tewerkgesteld.
De aantrekkelijkheid van de farmaceutische sector wordt ook
bevestigd in de jaarlijkse resultaten van de Randstad Awards voor
meest aantrekkelijke werkgever. Bij de bevraging over 2015 werden
4 van de top 5 plaatsen ingenomen door farmaceutische bedrijven.
De afgelopen 15 jaar kwam 9 keer een farmaceutisch bedrijf
als meest aantrekkelijke werkgever uit de bus en werd de
farmaceutische sector bijna altijd gezien als de meest aantrekkelijke
industrie. Ook op andere indexen scoren farmaceutische bedrijven
steevast hoog op het vlak van HR.
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KRACHT DOOR DIVERSITEIT
EN INNOVATIEF KARAKTER
In vergelijking met andere landen zijn er in België een groot aantal
(bio)farmaceutische bedrijven actief, ruim 200 bedrijven verspreid
over beide landsdelen.
Dit vertaalt zich in een sterk verankerd Belgisch (bio)
farmaceutisch ecosysteem, dat gekenmerkt wordt door een grote
diversiteit : het gaat om grote internationale bedrijven, maar ook
om Belgische KMO’s, start-ups, biotechbedrijven en bedrijven die
gespecialiseerd zijn in diergeneesmiddelen.
Zij ontplooien diverse activiteiten, waaronder fundamenteel
en klinisch onderzoek, productie, distributie, export en
commercialisering.
De kruisbestuiving tussen deze verschillende segmenten is
een sterke troef, en ze waaiert ook uit naar andere bedrijven en
instellingen, zoals universitaire onderzoekscentra, ziekenhuizen,
CRO’s die het klinisch onderzoek coördineren en logistieke partners
die voor de distributie instaan.

GROTE
INTERNATIONALE
BEDRIJVEN

BIOTECHBEDRIJVEN

De farmaceutische sector
is één van de meest
innovatieve sectoren van ons
land. Die troef moeten we
koesteren. Wat mij betreft,
is het dan ook cruciaal om
het bestaande gunstige
fiscale regime voor
onderzoekers in stand te
houden. Je zou het zelfs
kunnen uitbreiden tot meer
werknemersprofielen, opdat
bedrijven en organisaties
de kosten voor innovatie
beter kunnen drukken.
Daarnaast moet in het
kader van het debat rond
de vennootschapsbelasting
de investeringsaftrek voor
Onderzoek en Ontwikkeling
blijven bestaan.

BELGISCHE KMO’S
BEDRIJVEN DIE
GESPECIALISEERD
ZIJN IN
DIERGENEESMIDDELEN

START-UPS

Pieter Timmermans,
Gedelegeerd bestuurder
van het VBO-FEB

HET TOEKOMSTPACT 2015-2018 :
SAMEN INVESTEREN IN DE
TOEKOMST, TEN VOORDELE VAN
DE PATIËNT
Om de positie van België in de Europese kopgroep te behouden,
werd in 2015 het unieke, historische en ambitieuze “Toekomstpact
voor de patiënt” afgesloten tussen de federale regering en de
farmaceutische industrie.
Dit pact bevat vele tientallen maatregelen en is nu in volle uitvoering.
Het bezorgt de farmaceutische bedrijven een voorspelbaar en
betrouwbaar kader tot 2019, waarbinnen het onderzoek naar
en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve geneesmiddelen
gestimuleerd wordt. Dit is in het voordeel van de patiënt.

De forse bijdrage van de
farmaceutische sector
binnen de recente
begrotingsmaatregelen,
namelijk de helft van
de besparingen in de
gezondheidszorg (452
miljoen euro), toont de
grote bekommernis van
de industrie voor een
duurzaam en kwaliteitsvol
gezondheidszorgsysteem.
De industrie neemt haar
verantwoordelijkheid,
steunend op de afspraken
binnen het Toekomstpact.
Catherine Rutten,
CEO van pharma.be

Cijfers betreffende de positie van België in Europa:
Wanneer België wordt vergeleken met andere EU-landen, houden de indicatoren rekening
met het aandeel van elk land in de totale EU-bevolking.
Bronnen:
EFPIA, Eurostat, pharma.be (farmacijfers 2015).
Verantwoordelijke uitgever : Catherine Rutten, pharma.be, Algemene vereniging van de geneesmiddelindustrie. November 2016.

